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Rapporteringsprinsipper Tønsbergprosjektet
Hensikten med saken:
Tønsbergprosjektet (TP) er nå over i hovedprosjekt. Administrasjonen i prosjektet rapporterer til
et prosjektstyret etablert av adm.dir. Rapportering til prosjektstyret er grunnlaget for adm.dir.
sin rapportering til styret i SiV. Saken omtaler omfang og hyppighet av denne rapporteringen.
Forslag til vedtak:
Rapportering etter de prinsipper som framgår av saken, skal behandles i alle SiVs styremøter.

Tønsberg, 18.03.2017

Stein Kinserdal
administrerende direktør
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Faktaopplysninger
Kontrakt for prosjektering og bygging ble inngått med Skanska og Cura 10. mars 2017.
Kontraktsverdien er MNOK 1 709 eks. MVA.
Basert på innspill i SiV-styremøte 28. februar i år er ledelsen i TP i samabeid SiV-administrasjon i
gang med å utarbeide rutiner for kontroll og rapportering. Prosjektdirektøren vil rapportere
månedlig til prosjektstyret for TP. Prosjektstyret, som har endret noe på sammensetningen siden
forprosjektet, vil ha sitt første møte siste uken i mars 2017. Prosjektet planlegger videre at
budsjett for gjennomføringsfasen skal foreligge til 1. april og at rapporteringsrutiner vil være
etablert til prosjektstyremøte i april. Rapporteringen og dialogen i prosjektstyremøtene vil være
grunnlaget for direktørens rapportering til SiV-styret og til HSØ.
Rapporteringen av TP til HSØ vil både følge den månedlige driftsrapporteringen da
prosjektregnskapet og prosjektets tilgang og bruk av likviditet, inngår i SiVs regnskap. Og
utover det skal HSØ også ha en egen prosjektrapportering basert på de samme prinsippene som
prosjektet for nytt sykehus i Østfold fulgte. Disse rutinene er i ferd med å bli etablert.
Nedenfor følger en første summarisk rapportering til styret i SiV som viser planlagt innhold og
detaljering i måten direktøren foreslår å rapportere i SiV-styremøte:
1. Sikkerhet-, Helse- og Arbeidsmiljø
a. Ingen skader eller uønskede hendelser
2. Framdrift
a. Prosjektering er iht. plan
b. Bygging går iht. plan
i. Rivning er startet og viser god fremdrift iht. plan
ii. Oppstart veiarbeider i Christian Fredriks gate vil være i uke 12
iii. Oppstart graving/ grunnarbeider for psykiatribyggene vil være i uke 14
c. Prosjektet vil til neste rapportering etablere en milepælsplan
3. Økonomi
a. Ingen endring til kontraktsverdi på MNOK 1 709
b. Til informasjon har Skanska innarbeidet i sin organisasjon kvartalsvise
budsjettrevisjoner som grunnlag for sin rapportering. Prosjektets kalender for
budsjett- og planrevisjoner er planlagt tilpasset Skanskas styringssystem.
4. Risiko
a. Prosjektet planlegger å gjennomføre en ny usikkerhetsanalyse i andre kvartal.
Følgende elementer er vurdert til å være største risiko for prosjektet i denne fasen:
i. Helikopterlandingsplass: Omregulere nåværende helikopterlandingsplass til
permanent landingsplass.
ii. Grunnforhold: uforutsette forhold.
iii. Tønsberg Kommune; utstedelse av igangsettingstillatelse til rett tid og
gjennomføring av tilleggsarbeider med skifte av vann- og avløpsrør.
iv. Etablere et godt samarbeidsklima mellom kontraktspartene.
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